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tanbulda veni iaşe teşk·ı.atı 
kuruluyor 

Yeni mıntaka iaşe 
1 müdürü tayin edildi 
liaşe Müsteşan yeni teşkilitln kurulmasına 

nezaret için şehrimize geliyor 

fehr!miade iofe müdtlril bubuwı nn fstplıQJa Mnece1tttr. Yeınl Jaıe midtlrltlil emrine lca-

ı.t.nbııJda yeni kunılmuı tir mllfettilllAiae dı1DmQfWr. I>Jt• ' aınaım. mDMmhtile .... aütı.. 
karriir eden mmtab .iafe mUdllr • Jel Bayan İffet Halim Ona da Ve- l.f'fUI 8eftk Bayer de ~ 
ltığflnc Ed1ııe m.-ntaıta ticaret mi- JrAiet tarafmdan .Ankara.ya çalın•. gelerek bir mlddet -.. 111e11ııı 
cHlrü la ta.yin edilmfotir. Halen cblmdmn .Anb.Taya ~. Ya • ı olacaktır. 

H:kmet Sayman DaiıiUye VelrAleti Yeni mmt.ab i8le müdGıil bu bmda 9tmlar vlcade getinaek ize 
,.,_., mahalU idal'eler umum mlldl1r mt• s1D1eNe tebrimke Pleoeık ve ım.. re tahlllt&t •erilecelltlr. ~ m ......... 9*a AJamr ............. lılrl lddr )'akınlarmc1a aibet bekliyor &vbıliflne tayin olunmuetur. lHt • Nzonametll ç-~-~~en:l teaki • 

caAşam. 
~--__.. 

t ahnacak 
ha teme 

LontlroJon 6iltliriltlifine .... -------. met Sayman, bugOnılerde yeni va. Wm J1tım&n --....-... h&lluııa. 
pre zifeelaıe baaılıyaeaktır l caıktlr. Yeni mmtaıa mGdtlrlQtl .. 

Uzakşarkta ı.t&nbuı imte mOdİr nuıavlDJlll lllD le Pe mldlrltllU:ntl tetldJ r. 

Rostofu at y..,.a aynı amanda fiyat mil • ,.._ ollll ille, t.enlat Te kontrol 
rabbe bllroea lefl Muhala BaQ'm 1 mldlrilkJer'ne kimJertn tayin olu. 

boşaltan Yaz l·ye ı veklleten yaptJiı bu itlerln mld ....... beaDs maltaı delllcllr. 

Alman cok 
ordusu gergin 

deti dOn bitmiftlr. Muhsin Baç, ~ &tire, Yeni mm • 
un ftllfm otan TJıcaret v eklletl taa • mld8rltltu tetıldlltmm 

"'aweldlAlll•ada 

Marigopola 
doğru j 

lalr llt ıldllllde 11.ı••• 

iHTiKARA MAii GLMAK i iN 
...... r.ik·-~ag~a ... so~n"' NE LI ' A YAPILACAKTIR 

Japonga 

...... 

Libya da 
Tank 

mulıarebes i 
devamedigor 

o 

Mihver kuv
vetleri İngiliz 

• c; nnt .... ..-ı 
yaramadllar 

-0--

sozunu 
söglügor 

•..rıet1a , ...... ............. ....., ..... , ...... c ............... . 
.....-.ıec•lb., BerllJa l•aw

fınattaa istifade. 
r~ .... bir hareketle 

i. Şimdi a..dWD. 
etUsl çıktı ve onu 

tA>praldarden ba,_ plenla 

il,., ........ 
..-•a1rmp1a 

allalanllwanada 
tirildi ff_,...,..., 

llaber vena dar. Bir•..- ........... 
daha iYi ~ f 

se~: ~ Hitler - Peten 
Plllfııllıu o1naa1tm-. Sırı l•tal af badalrl 

d=~ı:'c1e . rrum tôpra aa. 
w.e bllcam ec1. : rmlla 1ırı11celder !ilk abltfalll g&dlL t . • f 

Ve pfJ'I m11Dt.uam Laadn, 1 (A.A.) - B.B.C • 
... ..., ıetirdllderi 1'41• 'nw mu.temleke -~ 
~ u1111e ,a • 1erinın serbelt bDUdJNSI ldD A • 

Bir it dremlJeee - 1mll)'a ile l'ranu arumda bir an ı ..._larda ee• lalma olmuttur. 
bisi IDtılPI ede. Auociated Preae'e göre, Bıtler 

..wı •tmeJI dlti•· ile Jılaftlal Peteıı arasmda bjı' mtı .. 
11 J1uw11i •P"'• _. .. llkat vutubulaeütır. Bu mlllikat 
Jlarhlaln • ....,.,_ .. tval altında bulunan Orlesn tel'• 
eal'ethıde ._,, IR' rlllde oereyan edı:.:ektir. ııareta1 

lalııltle 
Biıwai cirMIVllla Sitlro 

lıörlaine .,,.,,.,,.,. 
ne- 4 tacUde> 

Pacta ve bak ava y;;;:ısac.11 

lngilizler Harbigegi 5 - 2 gendi 

hUl 0 ._.... .,_ P-etıen .ıan g .. ce \'ıt•den hareket et. j ~ 
1 

• 
<Dev ... 11 4 llllelle) miltır .._. .._.. .._ -.ıa ıhlkn "~ • .._....... • 1 tr tr lılr il s •: ~ ... ., 



• 11 A B E R • • Ah!Uft no!t st 

Jlturalanla.n 

Pasta yerine kabak f alhsı ! 
U fl>AN ,.,.._ ..... binll. Kallü •ak!!mtda darp ••' Mle 

tuıumba t.atbw, gato, •ıaa ı Yal'dlr. "Dell bal bhimdaaı ol· 
l(ibe~, dllhr cı.1ail ve -.11 gt. -!"derler. ODan 'beklmda ıııula 
bi &athJanll ,_. .,....,,.., ... • ,..... atw: 
arkada.~ .,.... .. , •• •lehi. 
Dllnkil Aklamda vr::n. (All ne Kabak da #1 tus ı.ter. 
Vali) siltaaanda "ha \"SZİ7.U. pu Anne benim canım kız ister, 
tuldU', blirekçller.. ;rapuek?"' Knı olm•ma dul olBun, 

Belediye, iki 
medreseyi 
vermedi 

o 
Çocuk eairıeme kurumu 

Anka.raya müracaat 
edecek 

saal:ıtl son!wtaa sema,..._-. Şeftallll bol ol9aD! 
''allmı yine kendi veriyaw. Ve .ıv- QDcuk esirgeme kurumu belediyeye 
ki: "O::çelllerde lsmail JlaldEr BllJ• 0..dan Alımet. BMlm, miaaı Jdrwatla, lnıruman Emirıönll ut • 
tat'IO;-'la, kos ve •- WnJum. tulf ellerken, bhaktan istifade h kllAtı tarafından çocuk kUtUphaneei 
dan, !Jlnı.ya boa)'a ..._ tlrll ıllJor: "llbalt, haldbtin kabak olarak kullanılan Dlvanyolund& Da. 
mllll cerealerimis oldala• •19 ........ Wi Wr feldidlr. Maama .. rtıwıede ağuı Mebmetata medruesl 
dökliyonhl.ı Sut bet ......... .... ....., .......... O)'WWW Ue OOollk dlapaıwerl ve çocuk yuvası 
asri bir "sabık" pu1alawde nl. ,_..c1e1aine a. .... rlp iıda..,. llUhas olUD&D Ça.rpkapıda Kerzlfonl 
çba banludaa Y••ı• t ('laJl8 ı.yret •e tüsla etmelıtell badini Karamu.tatapqa medreae.slııln blna
JUmda i!ı kani nmlfı.rimk de wmn " 8llUD çocuk ealrgeme kurumuna tah • 
satdab'li.r. BUtln hadır ller llalde J!lllddn, 1* seaç kız ft1& bdm alal ı.stenmııur. 
pto d~en nesaemclea ..,, llltll ...... lfbellljl:ıi tarif j4;ln liJle Bu iki medrw çocuk esirgeme ku. 
Jai:a yapdıaJt o ...... •.W tat. der._.: numa tarataadan tlçer 11ene kira il~ 
... rdaa da daha iJicBr." - Atma b1ıa1J 111ıl kol!.. beledly ye klralanml§lır. Bu iki bina. 

Adafllll llllmlet lllalr de, (Va. ~ ld, bMk Jaa,atmaa da metrak mecues blııalan meyanm. 
lat) da Mra- Ue tmdıil t.anl7e eda. Dn'8UI m~ bir nesnedir. da belediyen.la malı bulunmaktadır. 
te:ı, t&)'le c1lyo1-: ••Eoet, biri l!.td, Bele behMa ........ , ,...ı !kir.. BeleQ.)te kanmua da menafii umuma 
l&eld de ---" il lldile lıal b'-lmm t.atbıl..aa do. mab8wı belediye gayrimenkul em'I& • 

V'1bıa da. Hikmet llllldrla cJe. ,_ ollllu. 1 l1nlıa bir bWDete tahlla veya bu tah-
Mllausa lstacinms ............ 191Jle hl ..._.. plıpnip ile b• Bl.Bla tebdWDe ..ı&blyet vermlıtlr. Fa. 
.. ltakJan var. Putalanll, tel_. ı1ar leaetn olar. 'Vstün , dövülmüt kat yapılan tetkikat aonunJs beled.
.. talblanDnt. pt.olum ,..... fmcl+h, eedd de koJduD ma, .-;. ye Ue çocuk eldrgeme kurumu ara • 
lıalan pmelı _.,.... lıl lllla leria dec&leri glM, 711138 de Jaam. mnda bu 1kl medrut IÇID birer kont. 
..,..... . .._ ........... a... da ,.ıt rat buluınmımıa blna'tD flmdlllk bun-
.._ .............. 1 Ne IBlde ~. De de ... • lama çocuk ulrpme kurumwıa terll 

'. mı ~. Slqcr liW. ,.....,. \'e tabaPt mttnulp görWmeaılftlr • 
l:ftıt. ba bül&ftdlr, ehlr. Eli, .......,Jd, puta, gato P. ~ göre çoca1ı elllr!?fllD9 
fJekemde bi bMM!r, _. eıılill8. ......,. "• • n'laia kurumu bu buutald te,.bbllalerln• 
Ve dene ta cabed!r, ,......, ,.... .. •elınle lmllü tatlt· dalla ,uıuıeıc makamlar nesdlnde de. 
Birer bll'ff yutanm! f • •erlJM .. olar ..ıdf BmalaJ'. n• edecektir 

... -tatta• ..... 7....aı ~ 1 ---·-o-----
.,.,., pll Mp 'la ............ 

..... ..m .mıa. ...._. 11o1r. o.-. .._ aı.m1a cledtti • Awlyetl met bal ltlr 
-.kteB. ,...._ bs ... ..., lmn gllıl _....... ......... •• pr. ... et •aı d 
.._ llldr J'....., •tllle tlra Ue nitttr diye .._._ .__ allti fe:°• vvl il 88 D 
llOSa I_.. 1181' llahle .... l,Jidlt. ler, ,_... llahi'a Detlae de tıo. EvvelJrl alqam llzerl. Sanyer ııe 
Bübva .. 11ac1u- .P . ._ lllt ll1llalllllr. Ve ............ lmlıak W· ı K11ıı1raya mevkii arasm:ia bir genç 
İle. banlar o bdar ltaftf .. ....._ im, putatudu dalla leaetll, da • ctse1f bulunr.mştur. Cesed n llze • 
Jk'ldlr. • •eftst.lr. rinde bir gömlekten bafka bir ıey 

Arlcı.dattana. ba anda anattü,. Pataealar iı ...,._! Koll&n 111Va- bu·una.."?Uldtfı l~n hOViYetl tesb:t 
lan ba'ka bir ff1 dalla var: Kaı- ,..., bllak tatlmr yapauya ~t:... e<i'lm..Jt Uzere morga getirilm.l§tir. 
~· 8-1 dedclarlııa!dlr "o.-.t ,-. Ba ltt.e sarar delil, tiağlsın ::-r imi.ak. "Ceaetten _...,. ...._ .ar varı 

Bea ..... ,_, ır.lıütla lmW 1llDAl'll mr.· 
Evlu!.f bahçeli evler 

1aptıracak 

iNHiSARLAR 
o 

137 çeşit 
malzeme 

getirilecek 
'••lanltlaaletallp 

olaalarlaldare 
alqaoak 

fııhlarfar Umum llUdtlrJUtn 
rabrika •e at6lye1erl ldn hariçten 
tedaridne tatt zaruret olan mal • 
zemenin yabancı memlekeUerden 
3Jmmuı lıÇ'lı mllsaede veri'mJttir • 
lnh'a:ır!sr tciaresl bu maddelerin 
nev'i ve mittarlan için bir liste 
lıamiamıttır. Bu lieteye nazaran 
harigten getirilecek mabeme 1:53 
muhtel:! nevidedlr. Banlarm men. 
şelerl muhtetf memlekeUerdedlr. 

Yeni ycp lan TU.rk. Alnımı ti~ 
:-et ttnlaşınasmda İııhlaarlar td:ıre
ffinin lh tiyaçlan nazar: dikkate a • 
lmarak 16 muh'telif maddenin Al 
~yadan getir!lmeel .çln anl•IJD& 
da kontenjan aynlmJftır. Geri ka. 
tan 137 Jrakm maddeııln serbest 

Baro, 
cumartew1ye 
toplanacak 

O= 

idare meclisinin yanıı 
yeniden aeç ·ıecek 

latanbul bar'Ollunun beyett umumtı. 
yealr.ın gelecek cumarte.ı. gtlnll top • 
!anması takarrilr •tm!ft1r. O gt1:ı 
mlllait ııalonlarda bepei mefCUI oldu. 
tundan lçtlmaın birinci atır ceza ııa.. 
!onunda ya,:ımuı takarrür etmljtlr. 
Bu içtimada baroıwn ldare mecll.81 ln
tubl yapılacaktır. Yalnız ba o reill 
de dahil oldu:U hald geçen altı ay 
lJk devrede baro ldare mecıl81DiD yarı 
uaaı delti§mlf olduğuDd&D bU defa dı.. 
ter nısfı detıtecektır. Bunlar meya • 
nmda ldare mecllııl relal yoktur. Fa 
kat öteclenben b&ro mecllııl OZerlade 
ooıı b ..... olan avukatlar bil lnUba. 
ba da ıtmdlden buırlanmaktadırlar. 

Gelecek cu:-:ıarteat gtl.DQ aJ'DI sa • 
manda avukatlar kanuau 118erlnde d• 
gtsrQ§Wecctı anla§llma ·taaa. Ba ka. 
r.unun tadl!.4.tı Ue avukaUar çok all 
kadar :>lmaktadırl&r. 
İdare mecll&ı bu hıı.suata nklletb 

Japılac temas ve te;,ebbtıaler Oserilldto 
bıabat verecekUr. Aynca rusnamedıe 
diter bur maddeler de vardır. 

ı;ekilf~e muhtelif memleketlerden z· ı· k. 
tcdari~ zartH"eti ~· ıra a 1 ma, ln8ıCŞ· 

tnhısarlar ldareaı bu maddeleri 1 
get·rte1>necek 011J.Diar1a. anıasacak- lır ıaek ı·ç·ın 
tır. Ancak bunlan g:t rtmr.ğe ta • 
lip olanlara aynca icap eden l:o • Ad d • &' 1 
l:ıylrk!ar gösterilecektir. Bu hu.sus apaza.na a zıraat .et er1 
ta IAz!Dlgden ta.hsba.t lnhilll.Z'lar fahnkaıı kurulacak 
Umum MOıdürliliU emrine veril • 
miıtır. 

GemicHerimiz 
sigorta 
edııecek 

Yuruumuzda zirai .atlhsalttı ar 
tırmak ve ziraatimJzl maldneleştir .. 
mck içJ.n hariçten getirilen ına.k·nc 
lerden ba<>lca memlaket dab.H'nd• 
bir ziraat Aletleri fa.br.kas:nm ku 
rulm:u:ı i~in faaliyete geç'lıdlli bil. 
clirilmekt::d'r. 

Verilen maltm:ıata göre bu tab • 
rikan:n Adapazarm4a kurulma.ıır 
dtlşUnUlmek~~. 

-sut~~ .,tara. 
DIYe sattddan ...,Jrla, -.. ~ J'Qlmla .ım ile, cu llo 

kaba~ bdatni,..... ..... f~..1? 

'Y~ umıun lllDdQdllP taaa • 
!!: :=.~.~::_t.;::ıa: ırnaatlrle• B'"rlf ._. 
re HatQ& gldm Y&latl&r umum mt'.. 1sa1ıe bir karar .,._ttlilm bel'flla llamll: lıal L&BDBI 

bha~! 
Bu tasnlfle lteldlel'f nm.I elti

ilml zanaetmeylnia. At blıalr .. 
llellA bir J•eldlr .............. 
bar .. :-in ııa!lımn ~ibldlr, b'7eli, 
ıılo1nıu1. Jmaıt.-ı. a.. ı•a. ...... 
taı •• zevtluvqlml olar. ~ de 
kont r. frl d&~ atılmu, JWllrla 
Ye peyo~rle karı1Jtmp ..W 1' 
par• ... Btt.-.Jıt"tlidlJ' ae. seae de lılr 
~ lef• ~lkar. 

dlrlUtQ bap:ılman. bla maluaUa teb dl Fatihte Sangtizelde oturan Fe0 • 

~ 
rbn1e de ~ıecekUr. Şehrimizdeki wır bane fabr\kuı işçlle-ln4ea Al! km 

-;;_•l.f '·'2 1 ] .:a~!:;~r:U~!! =:.ar_ Tllrk armatörler b·rliğt, Tiearet Asiye. i!d bu~ttlt aybk çocuğunu 
~ • -ca....:.ı " -.. S:emilrrinde çalı:,an karıtan, sUvari ~ilşUrmtıftilr. 

tor. vcsair milrettebahl hayatlsnru Asiye, <':>eufwı dllNneshıe se • 
• ~~ .ual'lde.aeıı lılr GOIU j cigorta ettirmelerini mııvaCü bul· bep o'ara.k unlan an•atm11tır: 

dtla Lcıedra radyoıruıada toplanarak AnJıara radf 01048 makta.~ r. Böylelikle, bugu."le Jr~. - Ortal* silpUrUyordum, an •• 
bı.lm aau~t.a• UdYi VoJNk gege da'!' gcmıc·icrimız ve onlanı ail• 1 • un sfi:>r1lntll araa~-'an bir şey 
memıeatt.ekl akraba " cıo.tıamaa temıl tl8r rt ıçı.., çok acı netloeler veren k • aıçrndı. Ba.!ctım, fare o kadar kork 
hitap elıBlflenllr. •-'--- -~" ı.ı...ı- ·~-•- zalar vukuunda maddi yardmı mc • tum ki çoc·•gumw d"nttl! • 

lncDteredekl lıattla Tlll'kler. ra~ ~ • .._,,cıeu uınuC ıuı.&lUDUD 1 11 1 wy 
'--'-..: ...n .. 11 ., ...... ..,.., rad·.....:ı- b·r ile efli ha ~Umlı olacütJr. Arım."' F a:--d,. '. '-.o-"-p ,.......,c;,_ ............ 

da: toplu• ... •• olmamallla beraber "'"'W-U-v• •-- ~ .,..,..,.,. • t" bl ıı.ıw •..ı-- h ~•-•- rd '''" " nlu ... -~-t>w~'" uu,..u ---., Io:a.rt geceel t .... .a.. e-1·••- ' · ur er r._ ---e eyv""'"" •e .. ren ka:i n H., .. _,.1 h-•tan....r- k-' 
' ' -------

Tark 11p.koıl bepainln aıhhlltte ve ke ,_...., ...uvw.&. " il bu karar mmtab ticaret re 11• .3-r:ım .... ~ .... oı;o.a. .... COJWle -'1l 4 .-. 1- ~ece radyoda 11or.ert.m mefhur w .,., ... r ..04 >ffl.t&.~~ 'et" JlflertDin yertade olclutuDu tcın.n •~ besteleri RiyaeeticOmhur ork•tl'ıı t ne de bililrilm'wtlr. ----·--------
- _ _ __ _ ~tı;--... nı tarafın:bn çalmıcaık, 'bwıdr.n ltl&ltr&d• o..-) 1 1 ~· ••. rlıacl w-7 pnçıllc tubealnln on bl mas.da Devlet Koas~rvatuvan t1 .. J o v akıt Jla~ ~ clt1n EmlnÖD!l yatro opera Jr-.nJ 118.QAtkar la:ebp. al 1 d WWWew 

.,Rusya ft Llbya cepbe.iDda AY• toplanmJf ve yeni idare 1 Ieri MOIU'ttaıı ~parçaları tem• ( •••• ara 1 Dd gamını 1'1•1r• 
rupa,a bir bakq,, •rlevbMI aımtda lleyeU •Ollmlftb'. Bunu m:ıte:ı.klp e<J. lil edecek:3rcUr. Bilhuea Don Jı·.. .,.... 98rJl8"'8t. 
J&dıtı bapaklle4e A.9lm Ua, fi- l ldlcl&ıe beJett taau~trapıma ve bUt an operaıandan, l'ipronun dfği\. v m l!Ja zı ılrlıDJll 
mau A:rlka.Ja lngWa taarruzu ı., ~ raporu okunmllfbu'. t r.Unden ve e'hirll ntlU'Unden J'l't•' . Eleı.';ttik, tramvay ve tllnel i§let• 
1arken ~rçWn IO)'le;Uil b07lk IOa • • Emniyet altıncı tııbe aıemurlan. lelif llShneleır temıeil ~tir. mest umum mtl<lilrlUğtl, yılda on Çıra!an c&ddestncle denlaJollarma 
tere babnlc llllratİe bllyük •tloller ot.dert adtı teftlte 1-flıamqlardır. Bu ' Anka. ... redyomnda bundan ie>n. bin U.ra vermek IW'et le kendi iKl alt kts;nlir dep,.q önUnde battı bU!u
llekl yen berı..tn h&ll beklemekte oı. teftlfler 80DUBd& e ot.el p!tllkten ee • ra tt'mS'llere da.ha fazla ehemmi • ve memurlarma l ri.'1Tla devam et nan dea·ııyollarma alt D unma...ıı 
duıtwıu. bununla beraber ortada ttaı lalaa~IQlftır. nt Vflrileoeıktlr. BHhasaa Devlet 1 m:.-:'.:ted'r. B~edlye temlzllık ame1- . mavn:ı.:un re. 1 O man Ka)'a Ue tayfa 
J&n!ub Ahru:ıl:ı·m bu ce11*te 8lılll\o • B.r mQddtottenberl f8hrlm!sde bu. Konservatuvan tiyatro opera kft!· sine de- gilnde ı:·r ö.'.:11n stcak ye.. Salih, yakt·k an tq kömUrll:ıden ııe. 
mm oldulclarmı sa.teren 1111' 1ldrUde aman llDaJI tetkik b!!)'ttl re: 1" a. nr tar3fmdaa 8* dı: temsiller V'"• mr.~ verilmeitedir. İtfaiye mUdtlr. hlrlenme al~' gHsterm ııer Ye ba)• 
bulunmadı~:nı, Almanlarm Talonda alan bU &lqam Ank&raya dönecek. rilecek, opera paroalan teganni ~- lilt';!l.ıde çal ganl:ıra da ymn~ ve • I cm bir halde hutaneye kaldırılmıı • 
'" Blzert'de bava a.ıert 1mrara11 M.. Ur. cılJecekt·r. rllme•i kararl&1t.aılmştır. lardır. 
rtka,7& :ıner ge;trmek lefn Otedenbert • • *' • • w ıı = 
ToLPtıkla.n t:ı.zylkl arttıra:ak ldb&yet 
bu arsularmı mare~ Petene kabul et ED:. Bı ve H 1 s s t R o V1 AN 
t1rmlf olina'armm daha zl7&de 1la ..____ - -
cephedeki uJmıtı .. rmı gtllltel'dilbd, 
Aıma"lann Rusyada uft'&dıll .,.. 
baklara rat:nıta t-maB AtrtkaJ& u. 
ker geçi erek ttaıya:ılara yardna et. 
me :ıln A.kdenlatn ttalya lOID oldafu 
kadar Almuya için de hayati ..... 
mly t~e tel~i edl11De.Ue lz:ıb oluna. 
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M• umr makal•lnJ tDJte 1ıftllmek lan baylbnm ben!.. 
tedir: f lleplmla llfDlJI kaJm·ıtat.. sa • 

S zUn lmuı leNk B•>w1w. ftllı 8UllDl lılelek lıubı bir gu • 
ıre. e!ı ~ .... Afrlllda celta ... nrla elini hafif .~ ha:.da göğall • 
b.•rl;!r~ '{iSre Ahn.._ laer .. .... ae butınyordu. 
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Bir m!l)"Oller ba yahu! K!mbilir g·. 
derken neler b rabcü?! .. ister 
mis n evlmillıı bir aenelik mura • 
fmı Çlkanp venin!. O!ur ya m.ı • 
Yoll.:r bu yavnıcuı!u'm! •• 

l:vet, hcpmıztn iaJbinde ba:rie 
bQyilk bir llmJt yapyord:.L Mi:)o • 
her mutlaka hepfm.lsl ayn ayn k• 
'viDdlrec:ekU! Hc!e Sar tm Melek 
mtıtbb lbya o!Maltı! 

a~:e Y,al1CIQdaD eonra evde b 0 r 
te!Ag, men ~ omn hepimi • 
S( dltan fir'e,ttı., 

Uayrllt, per!oan b1r halde d:J • 

R dv n bi11Pç bir tamla mayrl· 
t.eeell;ye ba1ladı: 

- Uzülme mayrikçlğbn mllyo. 
ner, k"1>1 değil burasım bot b ra. 
kıp da gltmcz. Mutl;:a bir t rata 
bir ıeyler mklltımuftır. Ha!! Sa. 
imı Sarlfm Mel:~ bllyük bir bah. 
nlş vtrmlt oJmum ! .. 

Yayrik bUyllk bir sevinçle Rtd • 
vana unld:: 

- Hay a!fhnla YIU1& R·dvancr • 
ğ::rn ! Gö -r .. lU fV'Bl"''ll hn \• }•" ... ı. • 

l a 'rr. :C ·et, evet Sar-tın Meleğe 
bl akmış ır. 

Patron ö.ıde, biz arkada koşa ko 
tf& mer.llvtnleri çWp Sa"'1J1 Me • 
ır:ın scel aadu çılunıyan odaa na 
glrd il. Fa.k:ıt i~erl g·rınc, kaı,ı • 
l~1ttığımız manzara ml.thlttl! Za • 
valh S:lnştıı Melu gözleri yarı a • 
çıt, ağzmm ki5":?~ın1cn kanlı kö • 
rıllıkl~ ınzara.!t hareketsiz ve sap • 
tıar ya.tryoniu. 

B:."den bir feryat ko'l&l'dnn: 
- Sar IJUl Melek ölmUt! •• 
llayri'.t l::'isbUtüı tellv'ar-ıetı. 

f"ıfçe kımıl:lad ğmı glSrerek 1ev111. 
elik. Patron : 

- o~. Us aımemıe ! ... iye b1r 
crllık atarak kızcağızı saraıyoT: 

- Söylet .. ne yavrum! Uilyone .. 
r·n venl a;i paralar nerede! 

Blc;a.re mahlClk can çcldşLyanla •• 
Mayriğhı Jru urmut bir sırUan gibi 
on:ı:ı henUz &Ci!rnmım• eeeeclin'! 
atılıJ}larmı boğazım yanarak gam. 
~·ordum. İlli d 'a içimde, bu m !e
ge ve ont•., bi!Sl:z ve vicdans ep. 
b:-?> na ka ı keskin b r nefret·n 
j !<enlendiv'ni du dum.. Mayr·~e 

karşı itaıı.t ve hürmet vazifemi • 
nutmıış g·• ivdlm . can çekişen zıı. 
vallı ranııın U ğin llOD nefesini 
ver:n:ğ"? uğra!ıan vUctınunu 'Hll 
cans.varca hırpalıvıftı kad nm elle .. 
r.lli ı,idı:letle 'akal~dım: 

- Bmü ! GörmUvor 11'1119\ID, D • 
lüyor uıvallı ! -d!ye b lhrdım. 
Ka~ınm glSlleri Jrarannııt·. SU. 

klnerek et• ,.;nJ el' imden karta. 
rarn.!c tekr r o feci ameHyeeine 
ba .. l:ı1t: 

yi beriyi kar ıtınyorda. 
tığının altma eokunca 
le :in b:ıtJ kayd • Bu ..... 
patrona akıl öğretti: 

- Mutı~ka parayı ı 1 
Da koym~,tur milyoner! .. 
Mayrık '1 te"i k~1'JırllMI' 

Meleğin vtıcudil yan ~ 
yat&:ttan dışan sa:- tr. fDOI 
nltıd:ın sonra ıJtzmdan 
l'IU kan kuasl"alc gQ teri 
aç lıp kaldı. Snmtm Mel~ 
til !.. Fakat Mayr n ı 
tından ç kan l:oyr:ıt kolu 
parç" lle muıaff erane 
kalitı. Ta yar kor: unç bit 
ha attı: 

- Çek. milyonerin ~ 
k1 bfn lin!. 

Arkada be-kliy:n ıas1al' 
biı afrMfan batırdılar: 

- İki b'n l ra! tıd bbl 
~m mllyonel"! 

rJflll Melek, bunlatlll 
rJıi duymuYordu 
onun ~ a~tan ar' 
va.şça kaldı p yat 
zm açık giS:ı:'•rini k llft ................. , ..... u. 
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bfr çıJ"!m ~bJ dUrtme~e ve ranı • 
mıya c!evam eder-•n !OlılYordu: 

- S~yle! .. Süyte, paralar .. erP. 
ı! .. • 

- B.rak yım ds p:ıranrn ''erCnl 
söylemeden mi ö' lln" .diye aöyle • 
ıılyol"'du. 
E~ r Rrth .;o'!! araya rirfn bem 

~ekmese-" J mutlaka cadalon J>8 • 
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B A B B R - Akşam paetur 1 

HAVACILIK 'Milli ltiitiiplıanemUcle Türk ciçelıçilifin• 
'Dair yazıl,,.. lıitaplar! 

On sekizinci· asnda meşhur 
Türk çiçekçile11 ... 

1350 ~it lale - 401 cait IGle elde eden bir cicelı me. 
raldı.s - Yalnız l•tanlnılcla 124 mahur laled - 1565 
allına •ahlan bir lalee aofaıu - AonrpardaT lMeye "fü. 
tip,, tlerler, iri lm amin aalı ela tür:.ccdir: •Tiilbent li-

le,,Jen bozrnaılır. 

Yazan ••••t lllrem Koça 

Şark cephes· de 
tavsayan hareke ler 

(:içek, Türk liiriade müst.dD& 
bir yer tutar. TUftlerin çiçeğe 
kaı1J gtieterdi1:leri dn~tınııDık Ttiıit 
ruhunun arif asalet ve necabeti. 
nbı en bele hİl' taıb:ilidir. Kunı.;.ı:ı. 
l&nalllda, balılanmıma, Qııileri •• 
mizdc, tahta ve ba.k!l' ifçilikleri • 
mtzde, ~Aı-;ıek, umumiyetle hemen 
yegine ter;yJa örneği obnu,tur ıı:n 
mlltevazr Tl1ft evllıın bahçe.İnde 
birkaç tahta çiçek, ~-

s Uç beş -.Jıııı bulmıınuştur. 

Sadece ovyet taı'lyareciliaı·ne darbeler Milıt kUtUphanemizde geçen a. :I• ~ sırlar:laki Tllrir ~içc!tçillğine dair 

ld "" •h h j "" kıymetli eserler vaıdır. Buaua orı. vuru ugunu ve mı ver avacı ıgının aynı lardanblı~açt.aneslni6()ylebirU,. 

şiddetteki hareketlere devam etmekte ~~~::~~tl•v fay. 
. Tabi'.> llebmed .Aşld'nin .. We 

bulunduğunu kabul etmek doğru olur mu?ı~~J:r~~ 
Bir hafta zarfmda f700, iki ay· Moıtkova müdafaasında gö.rü:lmek • sanı:ş bulunduğu zannını vermcı. tıetik tamiım edilip yu·ımıttır; ve 

de 14000 tayya.renin havada vıe tedir. tedir. Bunun sebepleri arasında, her c;k;eğiıı yanında onu elde edeD 
me3•da.nlarmda yakalanank t&hriı> Kaı1 ha.va kuvvetleri acaba A • harb,l.rı ba..'1ndaoberi, Sovyet kızı • 41içek menı:}rlJlınm da adı Yazıl..."'dır. 
ed'ildığini ip.rctleyen mihver teb • merikao. ve İngiliz yard:ımlannda.n lordusunun göstermiş oldufu 8Urp Benim gördtliüm. el Yazmaaı nilı • 
tığleri, Sovyet Rusya kml havacr. mı istifade ettiler? Bwıdarı balı • rizler bulunabilir. Sovyct oni~ hada, aonradall ilave edilenlerle 
1ığmm ağır darbe yediğini bildir• nın bu kadar uzun bir saman AI. beraber 1350 We adı Yanin-. Ya•. 
mitti. Ve 1MWkateo, o ~neon. r Yazan· 1 man orduları ka.r§ısmda tutunma. nız Tabak Ata :iıımbıde bU- We me-
raki Sovyet tebllğıeri bile hava ha A-1. ŞAR. KLJ.. ma.sı hava kuvvetlerinden gayri raıklısr 401 We çefidi elde etnıiftir 
rek!tma temas etme1: oldular. Öy. sllihJann mukavemeti. tam tabi. DC'Vrin meşhur lllecileri olarak~ 
le ki, cepheler boyunca devam e • yeler:nin oqırt..-cılığt zıriılı vaa. ta Şeyhtınü\al Veli Efendi, Atlr 
oen faaHyetln, ara ıma Alman top talartn aayıcaüatünlütn birer sürp 1 Efendi, .baet Ali Paga, Sait Meh • 
raklan iberlDe .kaydmldıiı Rumen retmek daha mevsimsizdir. Çtlaktı" rizden ba.§ka nedir? met Pata, Şe1'l Mehmet IAleaıi, 
petrolleıinin tahrip edilmeelne !" • bu yardan hareketi henüz bir cep- Sovyet Rusya havacılığmm, aa. Kaptan Tuıbarl Paşa, Üıtddarıı 
lqıldığı da nra atra r&e ~· he üzerinde kurulmuş ve teessüs dece, bolmalzemeli tevekıitUilerden Bakacı Zade llUltafa Çe~ F.,,. 
balladı. et.mi§ manzaraamı gösterecek bir ibar('t olmadığı biliniyordu. Ancak yüblii Feyzullah Ağa, Lüleci .u.cı 

Sovyet mabmlannm vercı.leri hikimiyeti değiştirerek muvazene bu hava.cılık, uğradığı baakın. Jle Mutata Çelebi. BePktaşlr lbraıwn 
rakamlar. daha ziyade dA.fl batar. yi lehde temin edei>ilece!k. bir ke • sürprizini yıı.pıımadt. Öyle tahmin Ağa, Dul». )lu&tala Ağa Çelebi, 
>alarm yardmu jle futa miktarda saf ette olma.l;tan çok uz.aktır. Bu edilebilir ki, tam :mAnaaile ha.reke- Ha.ld<ü lbnhim Çelebi, Tabak A. 
Alman tayyaresi dllfllrilldUğllnü bakımdan bu kuvveti. Sovyet Rus• te g~e-k ve taarııızi aeri>cstliği ta, Kasmpııııııalt Emin Afa, Eyüb. 
nn!attyordu. Taamız eden bir hava ya tayyareciliğinfn kendi bllnyes:Jl ele almak muvaffakıyetini ga.ter. IQ Salih Ata, tt•üdaiit At.Ylllt 
kuvvotlırdn, m~aa kılnetlerlnln deki eDerjinln devamı teklinde kıı. mi3 olaaydı, •u -.hada«-.. a • lmnatl, LAtlf Ağa Zade t.naıı Ala, 
muntazam ve programlJ ~IPDUI bul etmek daha .fn&allı bir dilflln .. likah neticeler verecek hareketle- ve ilAh ... ge-Inıefc Ü%6e 124: ~ 
neticetrinıde vereceği yOsde an • • ce olur. re şahit ola.bileceıktlS. ismi yasıbdtr. • 
yiat normal kabul ediline, Alman Yalmz İ!IÖ2' e-tmemek liandır Cenubi ordulannJıı. tayya:re bir. Llleler, reak]eriDe, bluPanaa, 
t~yyareclliğtniıı maddi ve manevi ki; Ortqaı1c Afrllremnda baflryan tiklıerinin fırsat 'buJdmça Kafkaa oyalarma '6re itdm. alınlı: NeemJ. 
baJamdıuı bir feY kaybetmemll bu. barelr.ltm ta* cepbeeinde tdiri mmtakaama dıoinı yapl*lan tele lemeıı (Çimen yddm), Kevel Et. 
lunduğu anlatılır. Kaybettlfi kabul ~rtlleccktit' ve eorı zamanl&rd& bl· ttik a&ml&r, buralardaiti mıllde.faa JDM (Elme8 4aJp.n). L&'Umbab 
edilse bile hareketleri cepheler n • ıe kadar gelen bul müebet haber. ajatemlerl ve tece.mmliler lıaklun. (EriUlmil yalmt>. .l'evvara N6r 
zerinde hü!miyeUnl muhalaa e • lere nuaran da, Alman~a, Yuna • da malıimat toplamak dilfü.nceein- (Nur :f.iııkiye81), DAmeni dür <inci 
den bir sayıda bahmduğunu anla • nietandan, ltalyadaıı ve hatti. prtt den dahab qka. makaatlarda yapıl. Eleji)... . 
br. C8J>~einden bazı takviye krtalari. mamaldadır. Böyle olaydı, akmla. Sadrua.m N~li İbrahim 

Sovyet Ru8ya hava kuvvetine le malzemelerini havadan Li.byaya ruı daha kesif ve taa.rrualann tah Paşanın çubııdt.n taşodalı lılusta. 
(Zelinee, bunun da harp baflaıken topraklam!a lte'\'ketmeğe baelam~ rlp edici olmuı icap edel'dl Maa • fa Ağaıım elde ettiği ''lf.abbubu 
t.alıınin edilen yirmi bel, ot.us bin. tır. Bu ufak lıaZeketin aa.R cephe- mafih, Sovyet Ruayanm bu

0 

hava. zaman" adındaki Wenin soğanı tun 
den çok ds.tıa fazla bulun.duğu mu.o sinde bazı te§ebbUısleri tavsatacağı liyi, demo.mwilerden alacağı yar. 1000 alım,. atıımıştJ: bu, mor n. 
hak.kalı:br. Bu hak1kaU de SoYyet tahmin edileöılir. CUnkU, Ortqa.rk dmıJa buralara kaydınÜğa muvat t.illi, gill penbe beyaz bir Jile idi. 
Ruayan.:n, 1a11&yilnJn ytlJde alt.mı • Afrika cephdl de ıdıver için, pr.k fak olduğu krtalarla ve kumandaıı.. Bu nadide ~e beıuııiyen aan fi
ıını kaybettiği halde bile, tayyare. ::epheei kadar ehemmiyeti haizdir. larlle Moekovadan dalık çetin bit tiUl giU peıııbe beya.z bi~ Weye de 
lerinin .hlJA faaliyette buı,m.hil • Mihver bııra.yı ihmal edeme.z. ~eldlde müdafaa edeceği anlllfll • "GWI 1rcm" adi verilmi§U. B'llhı. 
meleli ve milıver tebllğler.bıiD Def Hava harek&tımn p;rlt cephe.nt. maktadır. re mahbub ıa.Ieniıı eoğanı kaybol. 
rettlklerl devamlı rüamal1' orta. de-ki taV'llllll111 manzaraaı biraz da, Şu halde, KafJraaya mUdafaaaır.. muR, mor fitilli ~vb bir llleye 
ya koymaktadır. cenup mmtakumdakl milCMiele • d,, demokrasi tayyareciliği ile ele- "MaJıbıJbu Sani adı konnıutta. 

Mihver tebliğleri, gerçi Sovyet lerte Kaıkaaya petrollerinin bazr le &:>vyet Rusya havacdığınm fa"• Fakat HJcrl 1190 da Tabak Ata ta. 
layyareciliğine alır dari>eler in • IDDltakalarma karşı mihver tayyP. "lyete g'rllpniş bulmwıağııu göre • rafınrlan tekJ'&I" buhuurıuı,, bu ae. 
dirildiğini bildirmektedirler. Fakat rcciUğinin yavaş yavaş harekete bileceğiz ve, §UD& b:.r dalla kani o- fer de u}dabbubu Ata" denıanittl 
biltüıı cephe boyunca deıv&mb f~ ieçınlf bulunması iddialannı teyit IBC&ğız kl, mihver tayyQ'eciliğinin Mehmet .Afldnin "We İa"mleri,, 
Uyetl görlllen ve hiçbir tarafta ke ede-bilir. Sovyet tayyareciliğme vurduğu w tar.ih ve çiçek merakı lan lr.adv, 
1'3.fet ve pıdetini aon uman1•ra Kat! mücadelelerin Moekova ön • be çok ağır· olm.aıkla beraber, Sov. resaamtanmıs: da meşgul <"<lecet 
tadar kaybetmemif bulunan mib • İerinde cereyan ettıtı tahmin ed'· yet tayyarec·Hğini harp sahneain. kıymetli hl?" ~~dır. oV 

ver hava akmiannm aon sUnJer :ar len bugUnleroe ve llOl!ltoft ehi mil den uzsklqtmu:alt bir mablyeUe Türk çiçekçi!~ diğer kıymet. 
fmda tavsamııt görOnmeelıd neye dafaa hatlan biriau; yerinden ya. de,:;ildir. Ve mihverin tasarlayabile li kayn9ltJarlDdan b.rl: Ahmet K~. 
hamledebillris? Buna mukabil la • nldığr halde fala bir hava faali. ceği gibi Sovyet taYlarecltıtı blr milin "LA.le ~alesi dir. MUelllf 
zıllann hava taamızian tek tUk )'etinin kaydedllmeyifl, yine, tarlt Polonya tayyareciliği vasiyethıe eserini, .Biı'incı Mı:.hmud Z&m!.lllft. 
tckrarlamnaktadlr ve bu bUb..a cepheeiJıde bul hareketlerin tav dllfmekten çok uzaktır. ela Muatai• Pata sadaretinde kale-

(Sir Vilyam) - kıralt çapa -
otelıne ilerledi, kravatını düRlt. 
ti, kapıdan içeri girdi. Loe bir 
hol vardı, kenanla bir kasa ve 
başında ge114; bir kız oturuyordu. 

- CMis LO..c:i Ştrite) ile görill 
mek istiyorum, zanr.ederaeın bi
raz evvel ~eldi. 

f'.ıenc: kız mavi ıöslerlni kaldır· 
dı: 

- Evet, dedi, iımıinlzi bildirir 
mısiniz? 

- ('fomaa MUl"dak) ge~ km 
telef on ahizesini bırakalı ild da
kika ancak geçmiıti ki merdi· 
vende çok güzel ~ bir kadın 
JtöründU. (Sir Vilyam) ı ~ 
ce se'\inc: ic;inde boynuna atıldı. 

- Görüyorsunuz ya tıeTJ(ili 
dayıcıiım randevulara aadılam. 

(Sir Vilvam> yOzllnde bftyük 
bir muhabbet vardı, o da gülü. 
yordu, ~ kadının koluna gtr. 
di köşede duran kana.,eye dol· 
r.ı yllrQdl: 

- Ondan eminim. fakat pmdi 
söyle bakalım. bllA aynı hisleri 
mi taşıyorsun? 

GilRI kadm bqmJ ~: 
Tekrar gülilmsedi. inci ~i dltle 
ri vardı, c1u4ak bQbftk cevap 
wrdl; 

.:.... Nasıl tqımam. (Madam 
Vılyam) senin için o kadar fena
lık yapb, sana o kadar azap çek. 
tirdi. Sana en hain hiyaneti 
ya.ptı, ben ona en tükenmez 
hmcı ve nefreti taşımaktan baş. 
ka ne yapabilirim? Hem eôyle 
bakalım hialerlm niçin defile· 
cckmiı? •• 

(Sir Vılyam) dlibnaiywdu. 
Bu afilünweme neler tqıyordu: 
Kurnubk, memnuniyet, kendi. 
ne enudJet •• 

Bir alayla cevap wrdi: 
- Belli olur mu kadın kımm! 

Bugün canım decUiine yamı ca. 
nm ~sın der veya tenine. 

(Mis Lilsi) Jmmıştı: 
- Demek· bent de öbtlr kadm

lann aruma aoktdn. Demek 
d&t ...ur ............ "2'• 

dun eden sadık yegenin ben de
ğilim! 

(Sir Vilyam) kızının aac;lannı 
olquyordu: 

- Kızma canım biraz . şaka 
ya.pmak hakkım deiil mı. eier 
ben seninle beraber olduium 
zaman da glllmeaem fC(llmeyi u. 
nutaca.tım, daymm bu kadarcık 
olsun eğlenmesine razı olmu nu. 
sm? Ben eeni hiç 6btlr kadmla 
nn arasında gMr mü..vtlm? 

Sen vatanımm davumı anla. 
JllII. bu yolda dayının yanında 
vulfe alnuf efİ buhmmu bir 
kınm. 

Kmn yüzü ~ l)U'ladı: 
- Ah daYJCJtnn. )mniadım 

kızmadım, ıiatn biru eııen-• 
niııl temin idil nelere katlamne• 
Ut---• t U&&DCUIZ. 

x...,.,. .. ,..... Ka 

aeeini al~k sordu : 
_ Bu~a Jtö~ndüğüntize gö

re projenim tatbik. etmeye ba.şla
dmız Ne zaman b•ter? 

(sir Harri Vilyamı da sesini 
alçaJtmlJU: 

- HeroeY hazır, Yarın şafak
ta bafllYoruz. akşama hersey 
biter. 

- inşallah! 
(S!r Vılyam) etrafında bir göz 

~rd~ sesini. dah3. alçaltarak: 
_~er, d~clı, sen de vaadindt! 

durursan her işimiz kolaylasır. 
Genç kız tekı-ar duda~ını bllk 

uı. ~ ııeytan gülümsedi, da. 

~~n ee.t;.tokundu. 
J)el'laal elen birkar> ,fül-

me açtı. ena UYlldı. ( Sfr Vil 
~) yeg be~ u. 
alinde ~"U mavi~ .-ör. 
cHl. •• 
Baktı. bir dllbne. <ODA 'llrlee> 

nin göhünde bulunduiu YQdan 
düimeniıı eşiydi. ~ tekıtnae 
blrleşmiı iki el birinde bir Jıtn 
~r dtAerinde bir m~oale. berine 
de bir ha.; w -oott mit ON'" 
- Ana blshnle - yazısı. 

(Bir '\'itpm) memnun mem • 
m_,..•lrı 

me aJIDJftr. Evvel& We)'I tant ve 
metheıicr. Sonra ıröhl'etmin sebebi
ni anl&tU': 
HUdıU Mahmut Efendinin bir mil 

ridi Jile mcraıltlanchr. Bu mttndin 
teslrile Mahmud Efendi de Weye 
merak sa.J:ır. Nihayet bu JDerak. 
btltl1n İ9tanbul halkma alra.yet r. 
der. 'Oçllncl! Ahmed'in de lAle dlll
Jdl~Q bir adam olUtu bir "LiJe 
Devri" Din dofmasna ~ olu:. 

1'130 thtilAll 'Oçilııcü Ahmet•'
tanatmı yıkar, SaadAWd ka.miaı'ı 
yer ile bir yıkJlır; fliht We mera. 
kmm ~nnne geçilemez. Birinci Ka!ı 
muıd zamanında da We, gtblde b4 
~ek olanıt itina ile yetltUrilJı'. 
Yeni bir çet!t elde etmek, Weleıe 
saıifane ad koymak, heyecalı 'le 
tatlı bir metple ielkil edeı'. Ah • 
met K6milin r.iılaleeind.., de, n58 11.e 
le merakhlmm adı vanhr. Y.W. 
We üzerinde durmı)'U'U. alelQ • 
:num. TOrlt ç!çekçilerinin ialm.Jeriıl. 
den ve elde etti1tleri çiÇckleria i • 
timlerinden bahaeden dlier bymet 
lı ves'kale• ara.anda RUttil ~ 
Remal ile lehremlnl 1:a1r.ii bat.in 
Abdullah r.teDdileıiıı ciçekçi take
relerilll IAH:tme.t 1bnndtr BllbM 
sa Abclullall Elendlnln ''Te*erei 
Şil'.d\fedyan" ı. btlyQk Tllft lhr.i 
Kltib Çelebinin de devrinin met • 
hur çlçeqllerinden biri olduiuu 
~ beJnnnndan f~ 

kiymetlldir. Hlcıi 1110 de bleme 
•lmımt ola bu eeerden ba kQmet.. 
il taydl a)lllen alJyonmı: 

"Hacı Halife - Ktıttab zUm.re. 
abaden olub bir katmer •Jlnmh 
ma\'f 118.nbOUl vardır; lo-74 de ve• 
faıt etmlftlr-. .. 

BagQa, - bdar )'UlkUr ki. 
"J'llm ~keıkçwtt mu bir halde bu-
huıuyor. Dand ve pis bir eobJr. 
ta kurulan l.etanbul Çi('.dtpeun iç 
-letaclık kadar yobu)dur. On BOo 
:tizlncl .-rda Tllıtdyede saltanat 
elnnüt olan Wenhl fttanl olank 
bugna. Holand• g&lterillyar. ~ • 
bold, Avrupalılar, ba ~. Mil 
F.ekl bir Tlık adma niebetle an • 
maktadır. DUa beyaz Welerdea Jıl. 
tinin adı "Dlllbend We" idi; Av • 
nıpahlar, itte bu "dOlbend .. lrell • 
meıriııl keedl .Plarma l&'e ... 
rak TWlp demltl~ 
~. bir meclenlyet, ruh ,all • . 

sekllli mlyandtr. Bandaa 8tM,. 
dllr ki1 çiQekçQer arunıda eliılll ta
sea bm ile lekeli.yen babtm a • 
8Ullar1 pek nadf.r lstılnalar olMıal 
çdıv. 

Bence, .btubal belediyeli M& 
<le bir~ yetftüaeeek 1ıll' cloet 
!:~elde edecfek ~ _... 
:rmda her Vll bir mftlıal.üa ..- • 
hdrr. 

Tarihi p putek oı.n Tlıtl ~ • 
c:ek~iliğinl eMl parlek mnldiae 
cıkılrmak bir vatan borcodur. Da • 
glln, bahçelerim'zde, "ertınil ,. • 
kut" larm, elmaa dalplannm, inei 
eteklcrln'n yerine, Ja.·. ·'art, Dr • 
lipı boreal, Glayy61 ve Kana gibi 
~'ftb&ncı isimler saltanat adlriyor. 

- Eftt ''Kayzerin g&J611We
ri'" nin armut, iyi becerlDllaln. 

- ,.K&.yaerin gönüllüleri" mi 
şeytanın gönüllfileri mi? 

(Sir Vilyam) kızm yanağım 
okşadı: 

- Herhalde sen benim gönilL 
lümsün! 

Bir anda aesi donuklaetı: 
-Allah ıeni bu ite soktuğum. 

dan dolayı beni affetsin. Fal:at 
ı zcl cildinde bu dal11'ta l:ugUn 

icin bir.e c:ok lbmıdt: muvaffak 
oluraak LUai o ks.:iar ~k ı:ey 
kurts.11'!\13 olacağ13 l~i fahmln e 
dr:.>mer.sin. Vaktinde Lareket et. 
meseydik, Londra, Portsmut, 
Glaskov bu«iln birer kızgın ce. 
h"nnem o'a~ktJ ve ha.ltl bellti 
de fngiltere bu harbi mağld-p o. 
!&rak terketmiş b'.l!unacaktı~ 
Bunları ıster misin l.üsl ! 

- Attah saklasm ! 
- Evet kızım! 
- Dayıcıimı niçin kendinizi 

bol yere Uzllyorsunuz? Ben bu 
maceradan mllUıiş ~ duyu. 
ynrum, nc.:nl ei1endiif,ml tahmin 
edemnBinis, ~nd91 o~ 
leke de samanla alllnlr, ellfnme. 
• bile ben ondan teref duyanm. 

(D,.....wr) 
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Moskova 43 Derece Rakı 
................. lllrlflea ...... . 
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teerDelerept .. 

Rağbet gllrUIDrse 45 derecelik rakı 
imalib azallılacak 

vasiyeti ilan 
etlıldi 

lateıyada blltllR ihtiyat 
glnlUlller ı:tlh itin• 
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tbülhüda, kordon allına 
alınan 'konağından 

~arşaf giyerek çık"!-ışiı 

~a dedi. Sende bu scytan. 
tbazJrir :Varken, dal:a çok 

lı:ül.5.h g~rir&ln ! Yalntz 
~· nıalCtm 'Jff' gdıiree O<ı 

b..r, dördUncU!ıUııde rle ge
QU defa da pogtü kurtnr -
Olduysa biçare akılsıır ı\ 

0 tfkk Ebilihildaya o!duf 

PıtŞA tŞ BAŞINDA 

~dalım konağı. tekkesi l:or 
alnun•eu. Dir ynvı.:r, F. 

to,'Ya Kııbasakrl Mehr.ıet Pa. 
~rini tebliğ etır..lçti: 
~ a efend'. lş'an Ah're 
tllcii konnğınJa ik:ımcte 
• (!) . .'' 

lab:ıh, güne, do~arken, 
.:IUJı ev'nden b'ri genç biri 
.::ı hanını çı"-mt§, kad nıara 
tQıir olmad ğmdar. n&bet 
lnptiye memuru bitkbf 

tGylemem:ş. İki kadın eY • 
te be9te Beşll>t81J 'skelc

btn fnm!şJer. Orat'.an bir 
lhiiler.. O:-taköye ç!k • 

911 ıuret!e hafiyeler tara 
~P edi'ip edilmed!klerlni 

istem şler ve takip edi'• 
lı: e em·n old~1ttan aonra 

ltl~l' arabaya !ıinmJcıler: 
i!!.'11._taı;ına .. Amp İzzet Pa. 
~a gideceğiz, dem.iş 

~henüz uvkudazı k:ılk· 
-:'llu \'e ;,;ızmı • kucağınn al
~rta eP-lenlyormW'. 

>" ~ g~Jmiş: 
~-hazretleri. iki hamm 
~l'ı görmek isti• crlar. 

.•ıı .. mıbah sab:ıh. yine b!r . s:e bir milraenııt, yallah! 
tt ... b~tan ak13ama kedar bu 

•14~ırn o~ıun l bir i~. a ..... an 
ııt .. ~bam hnp'shancdc.. a -
., ll:.ıi~ e\'imizl haczettiler .. 
{lld rı ~u. aman efcnd:m 

~-~ "aşa h:ısta".lrr yatıyor 
~o~ıu mu tasar • • ı?ltEir. 

aiatı \'arsa oraya versın 
~t 

• 'ley anbm:ı.k istiyorlar 
ı,_l&rar ett"ler. 
ti11'o Fı! .. -ıya an' tsml:ır .. 

t &öyle.. Paşa hıuıtadJr 

:;ı c; kıp gltrı.ıi,, fa.tat beş 
llra eıın.ıe küçilcük bir 

eı:ckrar gelmiş .. 
t·tll:ılyor1ar, pa'"! hnzreticri. 
~ >ı- YorJar mı? Borc:ım mu 
t :'l(lJ mı .. git şurndan bir 

tar. 
- Nedir o? Ver bakaynn. 
lzzet Pa~ gfü:Iüğiınü takrp kfL • 

{:;"ldı okuduktan son:-a d .. ı-hal ço 
cukları dizlnde.n 'ndirerelt: 

- &it, buyurun de.. bnyurun 
d~. Ne duruyorsun? Çn.buik git~ .. 

H zme~l Ş'lfikmlıkla oda.den çrk. 
mL<ı i!{i daltfka sonra i'o tarlın t~. 
zct 'Pasanm yan na gelmi~ler. 

Pa.,~ ayağa kalknrti1c 
- Buyurun ~fendi hazrctıerl!. 
Dive h:Up et.mi§. 
lhÜyar kndm Jnyafctlndeki E _ 

bülhüdn, arkasodan çarr.ıafı s yırn
rak: 

- Selem aleyktlm ya Reyh! 
- AleykümUseetam üstadım .. 

F..fendı Hazretl~rl.. mtls=.ade huyu.. 
l"lLııuz da: Evvela crn1.zi öpeyim. 

_ B&JJmıza gelen !eli.kete diln 
muttali oldum §eyhim. Fakat me • 
ra.k buvurmayın. Artrk e:'endbnizin 
huyu hep'mizce malüm. Se\"lnesile 
dövmesi hiç belli olmaz. Bir dnlci _ 
ım tıever, bir dakJ.k::ı sonra haşlar, 
Dün Feh 'm Paşa da Mabe~inci A. 
rif Bey de bilseniz nelere maruz 
kaldılar. 

- Ne yapalım pa~ hazretleri. 
Elbette bu da ge!;cr. Hilnkdr hen! 
sever. Yarın yine barın nz. Yalnız 
sizi uyarete gelmemin lıat"ka bir 
scbehJ var rasa.m. 

- Buyurun? 
- Şimdi onu arzedeceğbı ! .. 

Geceyarısı Abdillhe.m'din yave • 
ka.rşt Y.arştya konuşuyorlarch: 

- Pa~a bauetleri .. Bu naaıl ne
zaret. EbillhUda efcnd'ye sarayda
ki kitapıarmı götUrdUm. Mehmet 
Paga bizzat kendhılne teıtJ.."D et. 
imzasını aı. dedi. Gittim, evveUl 
yatıvor, Qedller. &llphe'end"m. U • 
vandır-ı: diye mrar ettim. Bu defa 
da: "Evde yok" demezler m1? 

-Yok mu? 
- Evet yok! 
Şe!'k Pa,anm benzi l!'!)flftn ol • 

muş. Zile basnıııı.. Zülfikar BeyJ 
istemiş: 

- Z'.}"f;kar .. EbUlhilda evinde 
vokmuş. Nası! nezaret altı bu? 
Ya sefaretlerden bir ne ıltlca et . 
tiyse ynrm ef('ndimizc ne cevap 
vereceğiz? 

Arnavut serhe.flye stfm t'Htet. 
m'ş: 

- Mori vallalıl evinde ~am ! 
- J<~vfndc mi? Ordrla nöbetçi 

kim? 
- 1şko::irslı H~an .• Vııllnhi Pa

sar.ı tavuk giremez, kadı sıkmaz .. 
Pireyi bile yakalar. 

- Öyleyse git, şu sekiz kitabı 
EbUlhüda Efen-:l'y~ testim et. tn-. 
znsmı al. gel. Eğer EbülhUda evin 
de yoksa... O nöbetçi ile beraber 
ikiniz birıtıirlnizl bs.ğlny.n öyle gc. 
Jin. 

Zülfikar kitapian koltuğuna aJ • 
~. Zabtiyen'n araba!lma atlamL'j 
rn~crken kendi kendine şöyle dU. 
~Unmeğe ve söytenıneğe başla!llıg: 

- Tu bre .. vallahi yandık. Ila • 
san :ia Ya:ld'. ben de yıındm1. Fğer 
El:Ulhil.da Ef~di konağında yok • 

a .~. Şimdi on'an znTJtıye 
~t''ollıyayun da zorl:ıalrğı 
~· aa.. 

lrtıc:lılı: •:eı!tdı si~e vnzdı • ( net·amı t•m·) 

ten· ku .. ı caklasan a ... he-
le; ilde y6'.tırıp maniler, 

' aöyleıenne .•. Ben o
l' dlr güzel, onun kaC:ar 

dcjil mjyim? ZührJ 
•'l'ar bana: 

d' Ondan daha güzel • 
f 1)0flar. 

)i ·- " .. ") k' . "4U& gonu ımı se , .. 
~e ilZeJ o::lur.,, derlt:r .. 
'i •aktife onu sevdim. 
~dl ondan dnha güzel 
S lll göremiyorum. 
~ bpkı balrt..r kör ci· 

~rıun, Tahir! Hele 
'-.: tini aç da bana iyice 

=··· 
tarafıncia. •İynb beni... itte 
g~"llzeai ••• 

Yıldız aynaya ba!dı: 
- Benim çenemin ıol ta 

raf mda siyah ben yok .. Ya 
nağrıdaki gamuyi dener· 
den çıkardım'! 

- l~te, gördün mü 7 Be 
n;?:l gözüme böyle görünü 
yor .. Hangi kadına baksam, 
onun hayalini gi.:rüyorn:a. 
Allah böyle gö .. teriyor. O · 
nu delice severken, onun ha 
yalini her yerde görürken, 
kalb:mi n:lııl sana verebi!i · 
rim? Nasıl seni ıevebili:·im . 

Yatakta yatan Yıldızın 
hidde•.:inden kan beynine 
vurmuş, yüzü kıpkırmızı ol 
muştu. 

- Dünyada, benim gibi 
ı:(iz~I bir genç kızın senin gi· 
bi bir budı-'aya yo.lvn.rmaın 
dclili!ctir ... fakat ben-ne ya 
payım ki - seni delice sc 

Komedi l"ısmmıtı 
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SAADET YUVASI 
--;>

Bevoiilu Halll. Sinemasa 
BugUn S bll~il!c Filim blrd "'.!: 

ı - Ö?ı1liren örUrn('('I; - GU,rU'. 
Seri T<'kmlll birden. 

2 - Lorel H:mll - l\ıın f"nrd{'flrr. 

1 
·stanbuı Levazım amırugmcıe~ı ver.le~ 

uar .c. as.cer ıutaatı an ar 
- orm.....-- x-

10.000 kilo lurmızı mcrc.m~!. pazarlıkla satın alınn.cnlctır. Tal pı rin 
5.12,\141 &UDU saal 16 da Suırurluktcl askeı1 ea.tın.llmn l omlsyonun..ı. gel • 
lerl (1510-10546) 

~~~ 

Beher tenekeainc sna h-uruı 34,5 santim fiyat tahmin edilen 8000 tene
ke bcru:ın 4.12.941 pcr~bcı glJnU saat 10 dıı paz ırhkl.ı. satın ahnaca .tır. 
K:ı.tı t. :nlnatı 5680 l!rll.dlr. Tal pler.n belli v kitte Dı.ya.rbakırda askeri ~. 
tına ı:omlsyonu~ gelmeleri. (1511-105") .. "':;. 

l'C;ilf bede!! 2-1 ::'" .! lır:ı 46 kuru§ olan muhtelif cins ve cbadd:ı kercst 
5.1:.9.n cama gUrti saat 11 de Ankarad::ı ı.ı,M.V. satın:ı.lma ko:ntsyon.uıd:ı 
paz:ırlıkla eat.ın alı •• caklır. KnU teminatı 3648 lırn 37 kuru tur. ş:ırtn • 
m&eı 122 kurur.;& komls,>ondan alrnır. To.llp!crin b lll vakitte komlsyo:ıa gel. 
nıelerl (1509-10516) 

~ ~,.,. 

50.000 metre tathlr bezi pazarlık!ıı eksiltmeye konmu,n.ır. Tahmin be
deli 19.000 Ura kaU temın:ı.tı 2S50 liradır. Ta ipl&rin 8.'12.94.l paza.ı·tesl gu. 
nll aaat 11 de Ankarada M.M..V. hava satıııalmıı komisyonunda bulunma • 
lan. (150C.10!512) 

~ ... 
Beher metresine 29 kurtı§ 75 eantim fiyat tahmin edilen 800 lifi 600.000 

metro çamBJirlık bez pam.rlıkla eıcaı:tmeye koı:ı.m~tur. İhalesi 8,12.0il 
çarşamba günU saat 11 de Ankara.da M.M. v. satıne.ıına komisyonunda ya. 
pılacaktrr. Evsaf ve ıartnamesı 803 kuru,a komlsyoncıan alınır. Tol.pi rir 
teklif edecekleri miktar tızerlndc:ı kanuni ı.nu tcmlnn:Jarile b"lli \akitt 
komisyona gelmeleri. (1507-'0514) 

,. 4- :f 

Aşağıda yazıtı mevaddını kapalı zarfla eksiltmesi blz~larmda yaZ! 
gUn, saat ve mahallerdeki asken tına?ma kom.syonıann:.1a yıı:>ılac ktır 

Tllplerin kanunl ves!kaıanlc tcltllf mektuplarını ihale saatlerinden bir at 
evvel alt olduğu komisyona vermeleri. (1417.10064) 

Cinai Mlktan Tutan Temınau lbaJe gUn saat ve 
k~lo Ura Ura mahalli 

Sabun 
Pirinç 
Bulgur 
Sadey:ığı 

Kuru ot 
NakJ'yat 
Odun 
San: an 
Kuru ot 
Praa. 
L6lıana 
İapanak 

8'UOO tS.867 3291) 
7:1 000 86.750 2532) 
n;ooo 18.750 
16.000 27.200 

350.000 19:250 
21.000 

600.000 0.000 
200.000 7 000 
300.000 15.000 
112.00 6,720) 
87.000 7.870) 
'7.ooo 10.670) 

1407) 
2()(0) 3.12.941 1~ tzmıt 
J44( 
1575 

675 
525 

1125 

1857 

4 ,. n 11 Adana 
8 ,. ,, 15.30 Erz~rum 

10 ,, .. 15 Amasya 
10 ,. ,. 15 Amnsya 

10 " ,. 15 Amasyıı 

10 ,. ,, 14 1zmir Lv. 
lunlrllği 

• 

Nafia Veka~etinden: 
Eksiltmeye konulan if: 
ı - Erzincan su l~lcrı 12 inci şube kontrol mUbendlsliği mıntalu8J da. 

hlllndeld Vazkirt deresinin ısıaıu lşt. muh:ımmen keşi! bedeli vahidi 1'.lyat 
esası tızertnden (688184) ııra (60) kuruştur. 

2 - Eulltme 16.12 941 tar.bınc rastııyan salı gUnU saat 15 te Anka • 

rada şu işleri relsllğl binası içinde top~anan su işletme ltom!syonu odasın. 
da kapalı zart usullle yapılacaktır. 

S - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi baymdrrlık işleri j 
genel şartnamesi. umu mı su l)ert fenni ~nrtn~!l!" Uc 11..ı >J ;t \" fenni şart. 
nameleri ve projeleri (34) lira ("1> kuru muka.bi lrı e u ı !eri re! ı :.n:lcn 
alabilirler. 

of - Eksiltmeye girebilmek için lsteldilcrln (31277) lira CSS) kuru ıuı. 
muvakkat teminııt verltK'st ve eksiltmenin yap 11!-c:ı tı günd :ı en nz U;: gU 
cvveı el' erinde bulunan vcsl'mlarıa biri! tc bir dl! • ."I? ile N tıa v <'tin 
mnracaat ederek bu işe mııhSUB oımalt ll ere ve fkn alnu:.l ı ''I" b ı vcs!l 
yı ibraz et:neıerl ~arttır. 

Bu müddet !~inde veslko. tı:ı.teblnJe bulunmı)'anlar el< lltm ye t rn. 
edemezler. 

5 - 1steklllerln teklif mcktup'arını lkl:ıel maoi!c '' ya~, :ıatten l:ılr sa. 
at evve:ınc;- kadar su 1 lert rc:s1 ğlnc mn:..t~z mu il ndc ' rmt'l<'ri ı z m. 
dır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ('l57c:. ı 0255) 

YAZAN: ISKEND.:.R F. SERTELLi 

• 50. 
viyo"Utn. Sen ne desen, ne 
)'apsıın, senden vazgec:e· 
rncm. Istırabımı anc~k sen 
dindireceksin, Tahir! Ş'mdi 
belki görcmiyors·.ın.. Fakat, 
Zührenin başkasile evlendi· 
ğini duyunca, benim hakiki 
çehremi görmeğe ve güzelli 
ğimi sezmeğe başlıya~ ~sın! 

Tahir başını oda knpısı • 
nın yan duvarına <layarmş 
diı~ünüyor ve cevap veremi· 
yord~. 

- Talıir! 
Diye seslendi. 
Yı.Jız, bu :ı.nrı yanık de· 

l'kanlıy acım ua bnşlamış . 
tı. 

Tahir birden silkin~p ken· 
dine rrcldi: 

- B ,ı nerdcyirn r":ndi?! 
- Yı\ ı e\l;n<. c. ... n! 
- YılC:.z k'm? 
- Seuin sc:.v(Y'lin! 
- Eeni :r s "_,;.: in 

Y ı!c!ız clc~iL 
adı 

lllarn 
Cin:. 

Pirinç 
Sabun 
Z·J 
Zeyw1 
1 

paz 

.. 

rı K, ~tmrunı:ı. Komisyonunıbn: 
Kilosu ·rn.hmlnl fiyatı 

kuruş 

20000 42 
12000 55 

Temtııntı 

Ura kuru~ 
720 00 
990 <>J 

15000 97 2182 ~ 
10000 40 800 00 

d'l cf.ns v m.ktc.rlarr yazılı dört lmlem ~iyecek madd ı~rl 
Y 1 onulmw tur. 

' n 4. 1. kru-ılln 1041 perşembe günU s:ıat H. 15, 16, 17 
.ı. • r P md tl kom ayon binasında y:ıpxlac:ıktır. 

' r t. d lolz olarnlı: konıı.syondaıı &luıabl~r. Bu macU • 
ler bır v HI a rr t l ro ihale cdlllr. 

4 - Paz a •ırak cd cek ta'iplerln 2t90 ı:ayılı kanunun Lstedlği 
'e lk arını ve biz rmd:ı. yazılı teminaUarilc. blrW<te belli gllD ve :saat-
lerde J.orn!sy müracaatları. (10535) 

~"'" l\lam ım. l 
Cinsi 

b:ı!ıri K. Sataıulma KomlayonuncJaa: 
kUoau Tahmini tiyau Temlnatt 

kunı., lira. 
30.000 49 2205 Toz şeker 

,, ,, 
ı -

mc e 'c 
caktır • 

60.000 49 4410 
cıns ve mıktan yazılı lkl kalem toz '8\ter ayn ıartı:ıa

t Um nla ma~: llzoro ayn ayn pazarlıkla ntm alına-

r 1~1 4. 1 k n•m 941 pcıııcmbc gtlnU aaat ll'i te 1zmitt.e Tenıa-
ti ko n b n ındı ynpılnc:ıktır. 

p ~ '' tal;>' rln, ticaret vesikalarlle yukıırda. 
rınt b;: l1!. .ın v eaa.ttc komisyon ba.ııkanlığın 

••• 
!Jchrt K • ..,_ =tma.lmn Komtıs:yonundan: 

in. aat HAiiı 
1 - K~lf bedeli 129S9 Ura 4.3 ktırıl§ta:n ib .. rot oıtİp gısstcrlleeek 0 btr 

inab ld yap nlaçak olan bir 114.na in1ıuıt:mm fü ncJ defa kapalı Z4l1f uau • 
lll ı. 16 B. k'i.nun 94-l !l'ilt gUnU saat ll'i te 1z:nıtt.e Terııanckapı • 

nJ isyon binasında yap:1 caktır. 

2 sartnamesı v proj kornlsyon:iıı ı;iSrlllebfJir. Muvakkat t.emlnB~ 
tı 974 21 }'j dtr. 

tm .. ye lşt1r k cd c k taı plerln bu gibi işleri yapbklaruuı. 
d lr n fa J hl' • rınd n ve t c ret odal.ı.nndan ala.caklan ve.slkalannı 

r 1 Y 1 tem n t: il birlikte tan1'lm edecekleri tekll! mektu ' 
""'n ''" ant tam • n" n bir ımat evveline kadar l:omlsyona vermc1 

n-ı534) 

l'i-4~ 

1 - Beher kUosunun lnh'Uln edilen bedeli (27) kuruı olan ~.000 l 1l'l 
ırnru f uı:r~n n l2 birine ltCuıun 941 cuma gUnU saat 15 te kapalı zarla 
c't .ıtır. 31 Y P c l tır. 

2 - 1 t t n natı (1012) lira (50) kuru§ olup şartnameııi bersiln ko .. 
ınısyondnn nab1'ır. 

3 • t tek f r n 2 9u s yılı kanunun tarlfatı dahilll'fde tanzim edecek. 
lt'rl k P 'ı t 1 Il! • T)'~nnı ha~ı kopalı zarflarını en geç belli g11n vt 

m;' '.t c kad r Kasrmus:;a:la buluna.n l<omlsyon ba~kan • 
m ' l il nd vcnn •ri. (10358) 

n 

J 
1 d$"'• cvı çama ırhan .. sinin tamiri açık el. • 

f b , 11.; lJ J!rıı ve ilk temlilatı 149 llra 2:; ı.u. 

(10123) 
~ 

ınnclan kalenin bahç~sine 
kendini nUı. 

Tahir bu evde pek bunn! 
mıştı. 

- ihtiyarın getirdiği §er 
beti :c:memck ayıptır ama, 
bir b::.ı.lck şerbetin kırk yıl 

nnc ile h hatırı 'ar derler.. ;erbeti 

. , . 
ıyor .,un, o · 

iç.seyuim, her zaman hatır 
sayacaktım . 

Diye s~y:cnc-rek kendi hüc 
resine döndü. 

gatiı ıyor 

. o.·Jr 

" Çı 'lDE YANGIN VAR, 
SELiM!,, 

c Tnhir ltücresine gireceği 
Gmdn Sdimi gördü. Ka~ 

r tın· m:\1c isteri. Görünmemek is· 
in !edi. skrm bird~nbir.? karii 

m dı &h çı tı: 
~l! fa -: Y~;hzdan geliyomm, de 

ğ.l mı. 

Zindanct:ım kızı yan gi.'r 
le Tahire bakarak-

- ·ve- · --· ,..·ı·n N•·t ,~.... d. •·· · ' ••• ::;c 'I.., .ı .. . ... ..._ ı:r.er ıvenc.en c..u 

- M"ı·clin?n bu gü•el kızi· 
le u~un boylu gör~e!>ildia 
g;,i.? 

banın kızr. Ser.· delice .. ev en geree!ine indi 'e evin ·{ pı 



Rastladıkça 

latasaray dün/. Spo~u 3-0 gendi 1 

Fenerba çe Taksimi 9-0 yendi, Beşiktaş Kasımpaşayı 3 · 1 

s . ~ ' fi, ,,e'""'l • 
ıı..J'll 

İoglliz :.:ıkın rnın Anıaır:ı.J;\ J'&IMOGğı ın..ı.çls.r. !Ml.) r<>• 11;)&< ~ ;:&t;J 

lçlndo ulrÇOk 8PVr meratdıl:u-ı Anltamyu trlttller. Gole~lı. ııııft..ı o\P"' '"' 
lnsWzlerle Gal:ıtaSGmy ve ırencrbah9C 1ta~ı1ı&at'1~~ lçbıı bt.-ı. 1 J 1' 1 

r 
ıro ra.ya çul> büyli1' bir uun ulaoB,ıt ımır , 1: • .....u ı~ıft.1 t uı tııl ti 

mlycnleıin tosc'lllsi, ııçla.nn radyo vaıntı:" le 'Uni:ı :ı.. 'ln ;.sğı n.Jo°"r 
ın.'\lt oldu. , ,ı.ı ı 

Hı:rk011, ına...· sa.utt gelip Je radyo .. ıı..'lu ~mca bcr un ıı \ıl•"r ~:JJI 
lan Çolcblnlrı tatla &a.<ıl yerlne, 3'.L"ll btr ~sle karıı 1-.ı.ştıUr. l•' ı.:d1 ~1.~ 
kJ bu ııesln ~hlbt ruti,x,l bll0 hln\n pek ntıl< ı.n '>l;.J<jUn3. r'> l '11 Beykoz Beyoğ usporu 3 -1 mağlôp etti 

a Süleymanige ile h1erabere ka 
I .. ik maçlarına dün Fencrbalıçe 
Şeref stadlarrnda devam cdil

nuştir. 

ki mühim fır.satı aceleleri yüzün ı devam eden müsal:a.kada !c:tan -
eren kaçırdılar. bulspor kalecisinin fedakar oyu 

IJI 
nun 1ıo.,ına geçmek ce-sar tini gu11terJI~ lı,;l:ı bl~k ld 

11 
D 

bayaıe u~rattL Oyunun be.)"C<'"1lllı 1ı3r111 l"\, n.v:u v ı.z ı.";"ı. , 1 V' 

scytrr.lleri bile ~t t"deeek ek'loo garip rery tlM, oparhrl' •1 JJ~ 
tuhı p.a.nızltJer yaıı rl!ıı,r.ırı ba:ık.n ı:ıe ,ı.:ır.:ı. ııı lı. ,.., 

~ı.ula, ml"'tflr t.almu o~ t1nc ıl.an!lın nıuıe ııa. Uyen V' !ıh' <ıOJ, ~ # 

&lmlcrioooıı 11azgeçti!<, fııımt ·ııll<t•r ~·erli ta.lumın oyun r ı , ,ı:ı~ 0 
1 ır 

nuua ku.daı bir türlü ta'lı~" -ı..ı.dı. fer ı.:tcrtn l~ ,pllerl ;ı. 1 1< \l'\t 1 

dı, \'e arka.slo.ı:ı.n la bir oztir!.., ~t '" 
Futbolde (Topu taç atı~ ynptı!) 'iCklinde guıip bir tl"k0 rk.!mt ~ ı 

ğildlr. (l;ilmdl benim knr:ş:mLla, m.:ıl'!ltnn ıcıl""11nln ~ııtln lo, fllılll 1~ Günün mühim karşılaşmasın· 
da Galatru.aray, 1stanhulsporu 
ına,ilfıb etnıif' ve dünkü m~lar .. 
; . rilhayet bulan liklerin ilk dev
ı •n bu gruebeden sonra birin
( ii'itle bitirmeğe muvaffak ol -
muştur. Beşiktaş bir puvan fark 
lfı il<inci, Feneribahçe üçüncü. 1s 
tanoulspor dordüncüdür. Biı ay 
istirı:Jıate çekilecek olsn kulüp • 
l<'rimıze ikinci devre maçlarında 
l1'\U'- :.o a.kiyetler dileriz, 

Bir az som-d da İstanbulspo - . nu yüzünden başka gol yapılma· 
run soldan y3ptığı bir hü~urnda ~ dı. Ve müsabaka 3-0 GalP.tasn 
3..ni olnrak sağa gec:.en top Gala- rayın galebesi ile nihayet buldu 
ta.saray kalesini karıştJrdı ise de , · 
Süleyma.ru.n çekti~ 6fitü Osman \ EPA 3 - SÜLEl."MA.Nfft.: 3 

her ikı tarafta beraberliO.i boz. 
mak için tehlikeli akuıla; yapa. 
tak biribirlcrini sıkıştırryC'rlar 
dı. 30 uncu dakikada Vefanın 
ortadan i.ıkişaf eden bir hücu. 
munu görüyoruz, 1 stndmıo ıtlnın• ti rafın 1 IO r'aul tı~I ,vnpll ıMk) "" 

Ankam ~taJııu IJllmtyen, fnlıat nıuyutla m-101 dlnllyrsı olnlPr""' .J 
çln, spikerin kAr&ısı, mtı.rat n kıılıeo:tl , "ııvıının şlrıınll IMUb.:ı ne ıt.tJ 

BE"l"'KOZ 3 - BEYoGLU 1 

f ncrbahçe stadında günün ilk 
' ı · nci küme maçı Beykoz ile Be 
~oğlu kulüpleri arasında yapıl -
ıı ı.1trr. Mehmet Reşadın idare -
~ ııde yapılan bu maça her iki 
tllkım da en lmvvetli kadroları 
ile çıkmışlardı, 

Rüzgarı lehine alarnk oynna 
baş!ryan Beykozlular derhal ha 
ldmiycti temin etmişler ve devre 
sonuna kadar bu üstünlüğii mu· 
hnfaza ederek rakiblerine üç crol 
yap.."l1rşlardır. 

İkinci devred€' Beyoğlu çok 
güzel bir mlidaf aa oyunu çıknr· 
mış ve bir fırsattan istifade ede 
r~ bir de gol ya.pnuştır. Müsa • 
bak bu nüice dcğiş..'lleden 3-1 
B ':ozun ırnlibiycti ik nihayet -
lenmi.tttir. 

FENERBAHÇE 9-TAKSİM O 1 
Fcnerbahçe stadında günün i - , 

kinci maçı Fenerbahçe ile tak • 
sim arasında yapıldı. 

Oyun Taksim.in hücumu ile 
ba.'?ladı, tik anlarda. Fener kale
şine bir iki akında bulunan Taıt· 
sim oyuncuları miidafilerin can· 
1ı oyunu karşısında netice ala .. 
cak vaziyete giremediler. Besin
ci dakikadan itibaren Fenerliler 
açıldılar ve derhal hfikimiycti 
kurdular. Bu sırada merkezden 
yapılan bir akında Mc!ih Fcne -
ıin birinci golünü yaptı. Bu sa· 
yıdan sonra Taksim oyuncuları 
bozuldu ve gelişi güzel oynama .. 
ğa başladılar. Bundan istifade· 
eden Fenerlilerin hakimiyeti ke.
ti bir şekle girdi, Tek kale halin 
d" Taksim nısıf sahasında de -
" am len oyunun ilk devresin -
de bes gol daha yapan Fenerli • 
1tt devreyi 6-0 galib bitirdiler. 

İkinci devrede Taksimin canlı 
müdafaasına rağmen Melih ve 
İbrahim ilk anlarda üç gol daha 
yaparak seyı adedini dokuza çı
kardılar. Ve müsabaka bu neti
oe değişmeden 9-0 Fenerba.hçc 
nin galibiyeti ile nihayetlendi. 

GALATASARAY 3-
İSTANBULSPOR O 

Günün üc;üncü ve mühim ma .. 
ç1 Galatasaray ile Istanbulspor 
arasında vapıldı. 

güzel bit· plonjonla. kurtararak Günün ilk müsabakasını Vefa 
kalesini mühim bir tehlikeden u- ile Sülcynıaniyc takımları yn.p-
zaklaJJtırdı t.ılar. Vefalılar soldan inkişaf e. 

30 uncu ·dakikadan sonra o· den bir hücımıla derhal Süleyma 
yun müte ·azin bir Pokle dökül· rıiye kalesine indiler. SolaQık 
dü. Oyun bu sırada cok ~vkli Ferdiden gelen bir pası yerinde 
ve hcyec.anh bir safha a.n.ediyor kullanan Süleyman sıkı bir §Üt 
du. Yirıni ilci oyuncunun galibi- çekti. Hfdi 'bu cekilen şütü güzel 
yeti kendi lehine çevirmek için bir plonjonla kurtardı. Sahanın 
sarfettiği gayret müsabakanın cok bozuk olması Vefa muha
heyccanlı devamına sebep olmu~ cimlerine gol yapmak imkanları. 
tu. Fakat bütün <:nlı§.malar :<! • nı bir türlü veremi3·ordu. 
merc vermedi ve birinci devrç 17 nci dakikaya kadar bu şe
golsüz oln.rak 0--0 beraberlikle kilde devam e"den oyunda· Süley .. 
neticelendi ı maniyeliler, Vefa kalecisinin 

lkinci de~reye Galatasarayın bariz bir hatasından istifade e.. 
sağdan ya'J)tığı seri bir hücumla den, Galatasnray:rn eski kalecisi 
baş'andı. Çok gecmcdcn soldan Hıdır ta.kımmın ilk sayısını Vefa 
inkişaf eden bir akında top ani ağiarma taktı. Hiç beklenmiyen 
olarak saia ortalandı. Sağaçık bi?" zamanda yapılan bu gol Vefa 
Hikmet ümit etmediği bir anda taraftarlarını in'kisar1 hayale 
önüne gelen bu nimeti ka<'ırma. uğrattı. Vefalılar bir tek gol 

1 
dı ve sol köşeyi bulan sıkı. bir yapmak için canlandılar ve he
Filtlc Galatasarayı galib vaziye • men soldan hücuma geçerek Sü-
te ~tiren golü yaptı. leyD"a.niyc kalesini sıkıştırmağa 1 

Bu hakimiyet nihayet 11 inci ba.şladılnr. Fakat Süleyrnaniye 
dakikada semeresini verdi :\for· kaleci!:'inin ~üzel ovunu lcarşrsın.. 
ke;rlen YEPilan yer.i bir hücum- da ııol yapamryorlnrdr. 
da dernarke vaziyette topu yaka 25 inci dakikada Vefalılar 
Iayan Gazanfer sıkı bir şütle Ga sağdan yapılruı bir hücumda 
latasarayın ıkinci goFjnü cıkar · Ferdi va.sıtasiyle ~rabcrliği te. 
dı. Bunu 15 inci dakikada Cemi- mine muvaffak oldular. 
lin vaptığl üçilncü gol takip etti. 25 dakikalık çal şma nihayet 
Galatasarayın baskrsı ?.!tında semerP<ıini göst~rmiş oldu. Simdi 

Ankarada dünkü maç 

ingiliz er Harbiyey· 5-2 kazandı 
iri 

1 ar 

ve devreyi 
el devre 

a aıa e e gUlz 
ıs ada mağll\p oldu 

Top Ferdiye, ondan da SUlev. 
mana geçiyor. Sillevman da bi 
raz sürdükten sonra topu ~'luh. 
t~me geçiriyor. Herkes Muhte. 
femin r.ol yapacağını zannedi 
yordu. Fakat Muhteşem güzel 
bir şekilde topu Fikrete aktardı 
O da eol zaviyeden Vefönm 
ikinci savısmı SUleymaniye ağla
nna taktı. 
Şimdi Vefalılar biraz daha 

canlandılar ve soldan yapılan 
hücumlarla Süleymn.niyc kalesi .. 
ni sıkıştımıai!a başladılar 

Bir aralık Vefa baskısından 
kurtula.n Sülcymauiyeliler, he 
men Vefu. kalesine indiler Mu. 
,·ahidin ~ayet bariz bir hain.sın .. 
dan istifade edere..~ Fethi vaı::ı 
tasiylc tekrar ber.,berliğc kavuş. 
tularsa da devrenin sonlarına 
doğru Süleyımuı Vefanın üçüncü 
sayısını yaptı ve Vefalılar tek 
rar galip vnziyc~ gectiler 

Biraz ~on.ra. da devre· 3--2 
v~farıın lehine bit,, 

iKiNCi DEVRE:. 
Bu devttve Süleymaniyel;ler 

daha iyi ve c~n ' 1 ır eeldlde baı::.. 
lndıl r. Hemen hücuma ge<;t:ıler. 
Vefa zamanzaman Silleymaniv~ 
kalesine iniyorna da ka.le önleı ı .. 
nin haddinden ziyad ~ ~amurlu 
olmasından bir tüılü gol ~ıkam
nuyorlardı. Bugün sn hada g-öı -
du :amüz yirmi iki c• unl:u ara .. 
sınr a en iyi oyuncu hiç şür.ile 
yokki kaleci olan ve santraf or 
oynayan Hızır idi. Zaman zaman 
her iki tarafta karsılıklı hücum
lar yapıyorlar. fakat hücumlar. 
da daha. ziyade Sü!evmaniyeli
ler müessir oluyorlardı. 

Ve nitekim oyunun neticesine 
beş dakika kala Sülevmanive 
lıler HıZTr vasrtasi:vle beral:erlik 
sayılarını da Vefa ağlarına 
taktılar. Vefalılar bundan sonra 
beraberlikten kurtulmak iGin 
tok çalıştılarsa da muvaffak o
hunadılar ve maçta 3--3 berabe .. 

Dün (F..~ ... l; 1 gUn) Ank-m İngiliz antrfonı bera.berllk sn. re oona erdi. 
Gen.çlerbirliği kaı'Rrı:ıında 1nb!lizlr.. ..,."lsmd:ın 4 dakika sonra sah.si b:r B~ti(TAŞ 5-KASil.!P.ASA 1 
rin n.ncak 1-0 galip gelmeleri bu oocum ynptı ve çektiği eşape bir Günün ikinci ma~ı Beşih.tş lie 
maçm cbeınmıyctini nı tmyor ·u. ı;üt Bedrinin omuzuna ~rpa.rak Kasımpa.şa ar~.sında ya~ı!dr. 

S:.v•t tam 13 de H..ırbokulu ve da.leye gin:lı. Bu mactan Be{ıiktaşhlar 5-1 
İ~illı ta!uMhn saha.da kan;ı kar 30 uncu dakika.da İngilizler üçün gali'lı r.ıktılar. 
~-Yya ui.zildi er. cU gollerini de yapt·Jar ve 3_ 1 ikinci küme maçlan 

Harbiyeliler bi!.hP~ içleri vası. gı:.lip va.zi:tete geçtiler. B 1 lkincl ı-t\me maçlarına dUn F~ne ..... 
bısile İngiliz ka1esbıe inmek isti .. Harbiyelileri yeniden brzl:n<lı;~l bahçe ve Şeref sta:ilanndıı devam e
yorlar, misn.fir taknn i e ilı:i açık ve İngiliz kalesini daha st:tı ve dr- dilmiştir. Fcncrb&hçe stadında ya.p·. 
\'nsıtasile J a.pbğı hi' 'Mlarh Hur- ı hn t,.hli'kcli bir seklide yoklamrı. lan Alemdar - Ram! ka.rşıl&~m:ısr r;.o 
bokulu knlesinde tebli!rP yarat.malı: ğa başladılar. .. • ı Alemdarın galcb~sllc neticelendi. şr. 
ıst'yo1lardı, Vazlyet 3- 2 olmuştu. Harbiye. re! stadında yapılan A.Hlıı:ır. Beyler 

Blr aralık Harbiyeliler sağdan liler ~raberıqt için büyük bir gny beyi maçını da aynı neticeyle A. Hlsa.r 
yaptıkls.n bir hlicumla İngiliz ka • ret sa.rfedlyorlardı. kazandı. 
ıcs~ne ~nd 1ıer,. ra.ımt tngmzıcrin tngiıizıer ise üçUncü gollerim ----A--n-k_a_r_a_....:.. __ 
~~g bekı bı! hli.cumu on sekiz pas vapttlttnn sonra oyunlanru 'lıafif 
ıçınde kes~ı. Mi.c;a~lr takım•n f!Ol • !etmişlerdi. HarbiyeliJeıin goHın • 
~an yaptıgı ?lr hucum da korner. den sonra tekrar açıldılar, ve 41 

Coğraf.)ıı. .:ıcr!ll verir ı;-lbi m.ıç &sfııi!Atl da yeni icat ıua'l' "' 
llayır .. icat dı-ğU, •• taklit... Çeleblnm taklidi .. $Ut Çefo'ltnl'I -ı:, ... ,~ 

lll.3Çlan mlmhı bir t-erçeveye ığı mslCi'UdtJr. '/Ahir onu t. .. '<111 
1 ~ 

Bu elimle. '\nk·ırs 'ltııdm.lakl ı.ıı.rın '4'>tı~11•1Ui<l"rl11!~1 .. ıltl.rrt ı' 
Birçok rUmlf'llcrdfı kekf'll.) en, t>nşla J: (1 b\r oı>k cU °WJlUI P;> çı 

7JP yandn bım.klUl ~pll(er, ne yafan -.<ly<hell 11 Jlııhnc zr\·ld 11
1d "'11 

AM.ba Ft•nf'rb&h('C vt' Ualııtn.ff:ımy m"'?'~"t,1'1 t'\f11illtuıı tı IJ' 

kordeG ml diııUyoocflzP O tul:ılmi acı.nalı tull.nlz.c. •• 

----------------··-- --
Genç~ik ku 
merasimle b ·y rak 

-~'-'-"~··~c...,,,..;.'.' ------llJlllııd !<,,,~-~-=•......... ııl• 
.,ııtC 

Şe~rlıni7.~.= !a~liyette bntunC\n muntazam bir geçit r~""' t't. 
genclık kulu!)lenne diln Fener • ra menıslme son veritın.f.,a 1 

bshÇ! stad nd:ı Beden terbivesi , -- J 
umum mUdilril General Cemil Tc.. Voleybol turnı1\1'1'~1' ıer· 
ner tnrafmdı:ın merasimle bayrak- B.. - 1 H lk vlnd'>k' netJC1',,-
lar ve :Iınıntir 1 _yog u a e "' ti 

r. • · K:ırtn.1 HI A. Kurtulu~ cJıl /. 
Merasime umum mfidilr ve Vali 1

- .. ı, Mühendis lII B. 13~} 0 J1l ı 
Dr. Lfitfi K•rda.rm mükellefleri B .>c hUkmen, Milbendı9 Jl'~ff• 
teftf:'ii ile başlanm·ş ve bunu mu.. Kıırl8;1 III. B ye hUknle0•1.,." .. ~ 
teakip un:uın mildür krsa bir hitr. .A, tUhenctıs I B. ye 15-7. ll V 
bede bulunarak gençlerin foaliye • lfıl 1 B. Kurtulu..,c,n hilkDle , 
tinden memnun o!duğunu ve sayın ı gelm '.!lı>rdir. ııeıi" 
Başvckiliro''Z'n de kendilerini tak. Eminönü Halkevindeıd 
'.lir ettiğini tebarüz ettirerek me _ 1 ler: eıı ~ 
~ilerlne hı:zla devamları temennJ .. ı Beyoğlu ID • Aleve bU~~: 1 ~' 
sinde b'.llunduğunu bildirmWir hendls .. Alman llscs"ne l· • j'' 

• 1 Şişli H. E n · KurtuluŞJ ıı6J 
BunJ9.n sonra gençl'Jt kulUnler'.. lf·14 Bcı.·og-ıu ı ÇcJikltolıl w' 

• bıJ • 1 J "' r!nl'\ J nın -~.&an arma umum müdür mu- men Yüksek Mual.llın .. v ;~ 
vaffa.kryet diliyereık bavraklarmı ı ray İ e ı 4-16; 1~ .. ' 5; ır .. 'J, ~ ı;..' 
verm"; ve merasimde bulunan 31 Milhendis ı A • MilhcndiS l 
kulilblln mUkclJeflerinln yaptığı 1 hükmen g:ıHp gelmlııJerd'f. ~ - ~ 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü ilanları 

Umuın 

Adalardan köprüye ilave sefer tt'! 

Oyuna. !stanbulsponın merkez 
den açılan seri bir hücurniyle 
başlandı. Gadataqaray müdafaa
sında kesilen bu akın. derhal sol· 
dan mukabele r,ördü. 

e neticelendı. inci daklkada aoı:çteri vasrtns·ıe 4. At ya 
Bu sı:Cı e.kmlar nihavet nettces;.. üncli gollerini yapt lar. Vaziyet ~ .. l), • r 1ş1 a rı 

::ıl verdi. Ve oyunun 27 nci dakika.. İngilizlerin lehine döndilğU bir &r • 

sında Meerii, kuvvetli bir şlitle t&- 111da Harbokulu kalecisi bir h5,f,ıt 
Pu 1n!'iliz afrl<ırına taktı, yaptı, bundan 'stifnde ed.;:n İngi .. 

.Anlrara (Husust muhabirimizden 
telefonla) - At yanşlarmın ıo uncu 
hllfta koşularına dUn hipodromda de. 
vam edildi. 

l.12.9U pazartesi gilnünden itibaren BUyükadııda" saat :s.50 cJ:6?~ 
bclldcn 6.00 ds Burgıızdan 6.15 te, Kınalıdan 6.30 da tıare1tctle ııı<t tt 
7.20 de varmak llzere muvakkaten mı.ve bir sefer yapılacaktır. sıı \a~t 
fer pazar gllnleri yapılmıyacaktır. (10161) _./ ~ 

~ Oyunun ilk tehlikesini beşinci 
daltıkada Istanbulspor kalE'Fi a t 
lattı. ~akın gcril"rden getire 
ıck kale önüne havalandırdıliı 
top kal cl Fikreti aşarak Ariff n 
önüne duştü, Arif tam şüt atma
ğa c:ı.vranırl en Cemilin zamnn • 
sız bir favulü bu mühim fırsatm 
!·açmasına sebep oldu, 

Bu tehlikeyi atlatan İstanbu'
sporlular bwıdan sonra bir müd· 
det açılır gibi oldularsa da açık 
ları ihmal ederek merkezden yap 
tıklan hücumlar Galatasaray 
müdafilerinin rüzel oyunu karşı 
sında netice Yermedi 

15 inci dakikadan İtibaren Ga 
latasaraylılar rakiplerini ~nbcr 
içine aldılar. üstüste iki cenah· 
tan yaptıktan hlicwnlarla !star.
bulspor kalesini tehdit ediYorlar 
dr. Bu ı:;ırada Cemil ve Hikmet 
mub.akka.k golle net.ioelcııecek i -

Üç İngiliz forveti derhal Bedr1.. llz.ler 5 inci gollerini de yapt far 
ve snrj yr.ntılar fakat Bedri topu v~ biraz sonra maç 5-2 mis:ıflr 
smıı:ıkı ynknlamıştı. Bizlm sa.hain.. takunın galibiyeti ile neticelendi. Alman nettcelcrı blldlr.yorum: 

B1RtNct KOŞU: 
1 - Mis. 

:-ımı=dn kaleciye şarj yapmad ğı -
ın·z için, İngilizler n sistemi bizim 
m{\..-ı.,"'J r M;zi c;inirlendiıivordu, 

Birinci devre Harbh·P1ilc ·n bı-. 
riz hiikimiyetleri alın;da ve 1-0 
lngil"zlerin mnğhlbiyeüle netice • 
lendi, 

tnlNct DE 'RE 

.tk1nci devreye Harbiyeliler ybıe 
bilyUk bir hızla başladılar. Fn.knt 
ıldııci d<?vrcnln 12 nri tlakikasıl"
dn İngiliz eolaçığl, kendi santrfo • 
ı ~a pas vcrir~en top ceza ~izgis.i 
açındc blr Harbıyclinin koluna değ. 
dl. H".kem bunun Uzerine Hr..rbolru 
lu takımı aleyhine pennlt· ccznsı 
verdi. İng"Uzlcr bu pcnnltıyı go ,. 
!:evirerek 1-1 bt'mberc vaüyete 
girdiler. 

----<>----
in J•ı=z t~k tKtNCt n:o.,U: ıi ~ ~ıı ı l - Dand!, 2 - P''>n , ı:ı _ Vrtış 

Ganyan 260, CBu j'tlr~a Romans ve 
Obür halta /stanbu!da Ga. Yatağan glrmeml~tlr-) 
latcuaray ve F enerbahçe ile j 'Oç'CNCV ıw~u: 

kar_sıln1tacak l - GW. 2 - Neriman, 3 - Seviııo.. 
"'3' Ganyan 230, 

Anlmra, so (.\.A.) - 4: maç yal'- oöımüNOO rwşu: 
mak Uzcro ~hrlmLzc gelmiş ol3D tn- ı - Sava, 2 _ Ceyl"ntek, 3 _ 
.glllz muht,.l!U. gelecek ha!ta. Fener • Bozkurt. 
bahçe ve Gal.ıtaı.aray ile son mnç'a • Ganyan, 730, plAae 100, ... 5, 170, 
rını yaptıktan sonra, bugUn hasıl olnn BEŞJNCİ HOŞU: 

ltııu Uzerlno, bu ziyaretleri iade i~n ı - Davalaolro, 2 - Btıron, 3 _ 
lstanbula gidecok ve 13 llkkl\nun cu- Saron, 
martc.!!I Galat'1!3rny ll<ı, ı ı llltk'L.,un Gnnynn 11)") 

pazar günU Fcncrbnbçe lle revanş Çifüı bahiste Dan'11 • s~vn 1,...,...,.., •• 
maçlarmı yaparak oradan Mı&ra hıı- nczonu l llrnyn mukabil ıs Ura kn J 
roket edecektir. · 'Mlldmlt. 

Devlet Demiryotları ve Limanları l,Jetlfle 
Umum idaresi ilanları ,,.......,..::; 111 ._ ________ ,..:=: - - 'eıı' ı; 

Munnın.ııcn nedell 140631 lira (Mı kuruş olıın mubtellt cıns " ıJ.I~ 
20 kalem ıokomotu ve puızometrc su teııvlyc gişesi lflstlk b!lğ&ı.şrı-1,) 
~:ıapc, roı;ı..leıa, conca ve ecğmanlar l6.12.9U) cuma gUnO &L'll' !oııı tJ" 
dörtte Hayoarpagada gar binası cıabl fndelo komıByon tarıı.tuıd~n 1 
sııtmc usuıııe sı:ıtın aıınacakUr. ttııı'~ 

Bu tşc g!rmek lstJyenıerın { 3041 lira l 7il kuruşluk muvakıcnt d,ı' 11"' 
ve kanunun tayin ett'ğl veealkle birlikte eksutıne günU saauııe ı<• 
011.syonn mUracantıan ıtızımdır. ~611'· 

Bu i§e aJt §Srtnameıer komisyondan para.sız olarak dafıtıııtı' 
(10ll0) 

-11 • .:r. "ııo' 
Muhammen bel'lelf (6000) altı bin lıra olan o ton 1)0JI yıı.#1 ~ttl' 

salı (;'Unu snat 15 to kapalı zart usul! le Ankaradıı idare binasıııd!l 
lrnacaktır. ıelt 

Bu ışe girmek lstlycnlerln (4~()) d~rt ytız elli Uralık muvııldCııtıı.t (1
1 

nal Ue lt:ınunun tayin ettiği ves.kalan ve teklıtıeriııJ ııynt gilıl• 1111 

de kadar ltomlsyon reisliğine vermeleri JAzımdır. tı 13 
Şartnameler parasız o1a.rnk Ankıırada maızemc da.lre3inden. ıı.OJ 

P8.§0.dn teecUUm ve ııovk §efllğlndm dağılı.lacakW., (J.O 


